
JUDE UL BIHORȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHI LAZȘLAZ

Chi laz,nr.250,cod po tal 417180,jude ul Bihorșlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor
C.I.F.5398331

Telefon:0259/362569;fax:0259/362695;
e-mail:primaria.chislaz@cjbihor.ro

H O T Ă R Â R E                                                                        
pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor 

cu  suprafeţele  de  42.515  mp,  7.449  mp,2.622  mp,5.765  mp-localitatea   Chiraleu;  7.174  mp-
localitatea Chi laz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;6.427 mp,1.708 mp-localitatea Mi ca; 4.180șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
mp,2.668mp-localitatea  Poclu a  de  Barcău,  6.153  mp-localitatea  Sărsig,   respectiv   pentru  înscriereașlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
acestora în proprietatea publică a comunei Chi laz cu destina ia de drumuri publiceșlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor

Având în vedere:
            -proiectul de hotărâre pentru  pentru aprobarea Planurilor  de amplasament  şi  delimitare  a
imobilelor cu suprafeţele de 42.515 mp, 7.219 mp,2.622 mp,5.765 mp-localitatea  Chiraleu; 7.174 mp-
localitatea Chi laz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;6.427 mp,1.708 mp-localitatea Mi ca; 4.180șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
mp,2.668 mp-localitatea Poclu a de Barcău, 6.153 mp-localitatea Sărsig,  respectiv  pentru înscriereașlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
acestora în proprietatea publică a comunei Chi laz cu destina ia de drumuri publice;șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor

-referatul de aprobare nr.2.539 din 20 mai 2021 al primarului comunei;
-raportul de specialitate nr.2.540 din 20 mai 2021 i avizul comisiei de specialitate a consiliuluișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

local; 
            Ţinând seama de prevederile:

-art. 5 i 36șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor  din Legea fondului funciar  nr. 18/1991 , republicată  ,cu modificările i completărileșlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
ulterioare;
              -art.13 alin.(1) din Ordinul Directorului General al Agen iei Na ionale de Cadastru i Publicitatețul Bihor țul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,recep ie i înscriere în registrul dețul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
carte funciară,
             -art.24 alin.(3) din Legea nr.7/1996 privind cadastrul i publicitatea imobiliară,republicată ,cușlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
modificările i completările ulterioare;șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
             -art.269 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă,republicată,cu modificările ișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
completările ulterioare;
              -art.888 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,republicată,cu modificările i completărileșlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
ulterioare;
               -art.286 alin.(4) i Anexa nr.4 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codulșlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor țul Bihor
administrativ;

În  temeiul  dispozi iilor   art.  129 alin.(2)  lit.c),art.139  alin.(3)  lit.g)  i  ale  art.196 alin.(1)  lit.a)  dințul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,țul Bihor țul Bihor

                        Consiliul local al comunei Chi laz, cu 13  voturișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor  “ pentru” ,
H O T Ă  R Ă  T E:ȘLAZ

Art. 1 Aprobarea deschiderii a 4 (patru ) noi coli de carte funciară  pentru înscrierea terenurilor
identificate   cu: 

- numerele  topografice  546,553,572/3,580/1,580/2,705,706-  în  suprafaţă  de  42.515  mp din
teritoriul cadastral Chi laz , sat Chiraleu.șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

- numerele topografice 559/1,559/2 - în suprafaţă de 7.449 mp din teritoriul cadastral Chi laz ,șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
sat Chiraleu.

- număr topografic 462 - în suprafaţă de 2.622 mp din teritoriul cadastral Chi laz , sat Chiraleu.șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
- număr topografic 467 - în suprafaţă de 5.765 mp din teritoriul cadastral Chi laz , sat Chiraleu.șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor



conform  Adeverinţelor  emise  de   Oficiul  de  Cadastru  i  Publicitate  Imobiliară  Bihor  cu  nr.  4505  /șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
12.04.2021, respectiv nr. 4725/ 16.04.2021, reprezentând teren - proprietate publică a comunei  Chi laz.șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

Art. 2  Aprobarea deschiderii a 1 (unei) noi coli de carte funciară  pentru înscrierea terenurilor
identificate   cu: 

- numerele topografice 956,1004 - în suprafaţă de 7.174 mp din teritoriul cadastral Chi laz , satșlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
Chi laz.șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

conform  Adeverinţei  emisă  de   Oficiul  de  Cadastru  i  Publicitate  Imobiliară  Bihor  cu  nr.  4505  /șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
12.04.2021 , reprezentând teren - proprietate publică a comunei  Chi laz.șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

Art. 3 Aprobarea deschiderii a 2 (două ) noi coli de carte funciară  pentru înscrierea terenurilor
identificate   cu: 

- numerele topografice 387,390,391,470,475,476/1,763/1,763/2- în suprafaţă de  29.887 mp din
teritoriul cadastral Chi laz , sat Sânlazăr.șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

- număr topografic 496   - în suprafaţă de 676 mp din teritoriul cadastral Chi laz , sat Sânlazăr.șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
conform Adeverinţei emisă de Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliară Bihor cu nr. 4507/13.04.2021,șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
reprezentând teren - proprietate publică a comunei  Chi laz.șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

Art. 4  Aprobarea deschiderii a 3 (trei) noi coli de carte funciară  pentru înscrierea terenurilor
identificate   cu: 

- număr topografic 3029- în suprafaţă de 2.032 mp din teritoriul cadastral Chi laz , sat Mi cașlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
- număr topografic 3030- în suprafaţă de 4.395 mp din teritoriul cadastral Chi laz , sat Mi cașlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
- număr topografic 3031- în suprafaţă de 1.708 mp din teritoriul cadastral Chi laz , sat Mi ca,șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

conform  Adeverinţei  emisă  de  Oficiul  de  Cadastru  i  Publicitate  Imobiliară  Bihor  cu  nr.  șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor 5.910/
20.05.2021, reprezentând teren - proprietate publică a comunei  Chi laz.șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

Art. 5 Aprobarea deschiderii a 2 (două ) noi coli de carte funciară  pentru înscrierea terenurilor
identificate   cu: 

- numerele topografice 976/1,981,1005,1006 - în suprafaţă de  4.180 mp din teritoriul cadastral
Chi laz , sat Poclu a de Barcău.șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

- numerele topografice 378,403- în suprafaţă de  2.668 mp din teritoriul cadastral Chi laz , satșlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
Poclu a de Barcău.șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

conform  Adeverinţei  emisă  de  Oficiul  de  Cadastru  i  Publicitate  Imobiliară  Bihor  cu  nr.  4508/șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
12.04.2021 , reprezentând teren - proprietate publică a comunei  Chi laz.șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

Art. 6  Aprobarea deschiderii a 1 (unei) noi coli de carte funciară  pentru înscrierea terenurilor
identificate   cu: 

- numererele topografice 606,477/25-în suprafaţă de 6.153  mp din teritoriul cadastral Chi laz ,șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
sat Sărsig.

conform Adeverinţei emisă de Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliară  Bihor, nr.4507 / 13.04.2021 ișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
Cartea funciară nr.53237 Chi laz, reprezentând teren șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor - proprietate publică a comunei  Chi laz.șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

Art.  7   Aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului  cu suprafaţa  de 7174 mp,
astfel:

   Suprafaţa 
nr. cadastral 

nou constituit
   - mp -

Nr. topo.
 din care se
constituie 

nr.
cadastral

Nr. CF 
sau 

Adeverinţă 
în care este înscris

nr. top

Suprafaţa 
de teren 

înscrisã în
Adeverinta sau

C.F.
- mp -

Suprafaţa ce se
dezlipeşte din

nr. topo pt.
constituirea nr.

cadastral
-mp-

Observaţii

7174

956
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 4505/12.04.2021

5442 5442 Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

1004 1732/8592 1732



Art.  8   Aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa  de 5.765 mp,
astfel:

   Suprafaţa 
nr. cadastral 

nou constituit
   - mp -

Nr. topo.
 din care se
constituie 

nr.
cadastral

Nr. CF 
sau 

Adeverinţă 
în care este înscris

nr. top

Suprafaţa 
de teren 

înscrisã în
Adeverinta

sau C.F.
- mp -

Suprafaţa ce se
dezlipeşte din nr.

topo pt.
constituirea nr.

cadastral
-mp-

Observaţii

5765 467
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 4505/12.04.2021

5765 5765

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

Art.  9   Aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa  de 2.622 mp,
astfel:

   Suprafaţa 
nr. cadastral 

nou constituit
   - mp -

Nr. topo.
 din care se
constituie 

nr.
cadastral

Nr. CF 
sau 

Adeverinţă 
în care este înscris

nr. top

Suprafaţa 
de teren 

înscrisã în
Adeverinta

sau C.F.
- mp -

Suprafaţa ce se
dezlipeşte din nr.

topo pt.
constituirea nr.

cadastral
-mp-

Observaţii

2622 462
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 4505/12.04.2021

2622 2622

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

Art.  10   Aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa  de 7.449mp,
astfel:

   Suprafaţa 
nr. cadastral 

nou constituit
   - mp -

Nr. topo.
 din care se
constituie 

nr.
cadastral

Nr. CF 
sau 

Adeverinţă 
în care este înscris

nr. topografic

Suprafaţa 
de teren 

înscrisã în
Adeverinta

sau C.F.
- mp -

Suprafaţa ce se
dezlipeşte din nr.

topo pt.
constituirea nr.

cadastral
-mp-

Observaţii

7449

559/1

Adeverinţa 
O.C.P.I. Bihor 

Nr. 4725/16.04.2021

6877 6877

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

559/2
572 572

Art.  11   Aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa  de 42.515
mp, astfel:

   Suprafaţa 
nr. cadastral 

nou constituit
   - mp -

Nr. topo.
 din care se
constituie 

nr.
cadastral

Nr. CF 
sau 

Adeverinţă 
în care este înscris

nr. topografic

Suprafaţa 
de teren 

înscrisã în
Adeverinta

sau C.F.
- mp -

Suprafaţa ce se
dezlipeşte din nr.

topo pt.
constituirea nr.

cadastral
-mp-

Observaţii

42515 546 Adeverinţa 
O.C.P.I. Bihor 

4974 4974 Teren cu categoria de folosință
drum



Nr. 4505/12.04.2021
–    proprietate publică a 

comunei Chișlaz

553
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 4505/12.04.2021

2705 2705

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

572/3
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 4505/12.04.2021

7959 7779

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

580/1
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 4505/12.04.2021

183 183

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

580/2
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 4505/12.04.2021

4251 4251

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

705
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 4505/12.04.2021

3726 3726

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

706
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 4505/12.04.2021

26367 18897

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

Art.  12   Aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa  de 29.887
mp, astfel:

   Suprafaţa 
nr. cadastral 

nou constituit
   - mp -

Nr. topo.
 din care se
constituie 

nr.
cadastral

Nr. CF 
sau 

Adeverinţă 
în care este înscris

nr. topografic

Suprafaţa 
de teren 

înscrisã în
Adeverinta

sau C.F.
- mp -

Suprafaţa ce se
dezlipeşte din nr.

topo pt.
constituirea nr.

cadastral
-mp-

Observaţii

29887

387
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 4507/13.04.2021

3830 3830

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

390
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 4507/13.04.2021

4658 4658

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

391
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 4507/13.04.2021

4643 4344

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

470
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 4507/13.04.2021

2967 2967

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

475
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 4507/13.04.2021

4960 4960

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

476/1
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 4507/13.04.2021

2244 2244

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz



763/1
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 4507/13.04.2021

6269 4938

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

763/2
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 4507/13.04.2021

1946 1946

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

Art.  13   Aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa  de  676 mp,
astfel:

   Suprafaţa 
nr. cadastral 

nou constituit
   - mp -

Nr. topo.
 din care se
constituie 

nr.
cadastral

Nr. CF 
sau 

Adeverinţă 
în care este înscris

nr. topografic

Suprafaţa 
de teren 

înscrisã în
Adeverinta

sau C.F.
- mp -

Suprafaţa ce se
dezlipeşte din nr.

topo pt.
constituirea nr.

cadastral
-mp-

Observaţii

676 496
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 4507/13.04.2021

3658 676

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

Art.  14 Aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa  de 6.427mp, 
astfel:

   Suprafaţa 
nr. cadastral 

nou constituit
   - mp -

Nr. topo.
 din care se
constituie 

nr.
cadastral

Nr. CF 
sau 

Adeverinţă 
în care este înscris

nr. topografic

Suprafaţa 
de teren 

înscrisã în
Adeverinta

sau C.F.
- mp -

Suprafaţa ce se
dezlipeşte din nr.

topo pt.
constituirea nr.

cadastral
-mp-

Observaţii

2.032 3029
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 5.910/20.05.2021

2.032 2.032

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

4.395 3030
Adeverința

O.C.P.I.nr.5.910/20.05.
2021

4.395 4.395

Art.  15 Aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa  de 1.708 mp,
astfel:

   Suprafaţa 
nr. cadastral 

nou constituit
   - mp -

Nr. topo.
 din care se
constituie 

nr.
cadastral

Nr. CF 
sau 

Adeverinţă 
în care este înscris

nr. topografic

Suprafaţa 
de teren 

înscrisã în
Adeverinta

sau C.F.
- mp -

Suprafaţa ce se
dezlipeşte din nr.

topo pt.
constituirea nr.

cadastral
-mp-

Observaţii

1.708 3031
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 5.910/20.05.2021

1.708 1.708

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

Art.  16 Aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 4.180 mp,
astfel:



   Suprafaţa 
nr. cadastral 

nou constituit
   - mp -

Nr. topo.
 din care se
constituie 

nr.
cadastral

Nr. CF 
sau 

Adeverinţă 
în care este înscris

nr. topografic

Suprafaţa 
de teren 

înscrisã în
Adeverinta

sau C.F.
- mp -

Suprafaţa ce se
dezlipeşte din nr.

topo pt.
constituirea nr.

cadastral
-mp-

Observaţii

4180

976/1
Adeverinţa

O.C.P.I. Bihor
Nr.4645/15.04.2021

575 246

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a
comunei Chișlaz

981
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr.4508/12.04.2021

1913 1913

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

1005
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr.4508/12.04.2021

691 691

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

1006
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr.4508/12.04.2021

4780 1330

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

Art.  17 Aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 2.668 mp,
astfel:

   Suprafaţa 
nr. cadastral 

nou constituit
   - mp -

Nr. topo.
 din care se
constituie 

nr.
cadastral

Nr. CF 
sau 

Adeverinţă 
în care este înscris

nr. topografic

Suprafaţa 
de teren 

înscrisã în
Adeverinta

sau C.F.
- mp -

Suprafaţa ce se
dezlipeşte din nr.

topo pt.
constituirea nr.

cadastral
-mp-

Observaţii

2668

378

Adeverinţa
O.C.P.I. Bihor

Nr. 4508/12.04.2021 1467 1467

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

403

Adeverinţa
O.C.P.I. Bihor

Nr. 4508/12.04.2021
1201 1201

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

Art.  18 Aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de  6.153 mp,
astfel:

   Suprafaţa 
nr. cadastral 

nou constituit
   - mp -

Nr. topo.
 din care se
constituie 

nr.
cadastral

Nr. CF 
sau 

Adeverinţă 
în care este înscris

nr. topografic

Suprafaţa 
de teren 

înscrisã în
Adeverinta

sau C.F.
- mp -

Suprafaţa ce se
dezlipeşte din nr.

topo pt.
constituirea nr.

cadastral
-mp-

Observaţii

6153 

606
Adeverinţa

O.C.P.I. Bihor
Nr. 4507/13.04.2021

3392 3392

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

477/25 CF 53237 928503 2761

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz



Art. 19Aprobarea înscrierii în evidenţele de publicitate imobiliară, prin deschiderea  de noi coli
de carte funciară pentru imobilele identificate la art. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor din prezenta hotărâre , reprezentând
teren - proprietate publică a comunei Chi laz , cu destinaţia – șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor drumuri publice.

              Art. 20Prezenta hotărâre se publică pe pagina oficială de internet a comunei i se comunică :șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
                 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor;
                 - Primarului comunei Chi laz ;șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
                 - Compartimentului  urbanism;
                 - O.C.P.I. Bihor- Serviciul de Carte Funciară.  

          Pre edinte de edin ă,șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor
            Ioan Marinel Chișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
                                                                                                                           Contrasemnează,
                                                                                                                           Secretar general,
                                                                                                                               Ioan Tiriteu

Nr.27 din 21 mai  2021.
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